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VZOROVĚ VYPLNĚNÝ DOKUMENT ODBORNÉ ÚROVNĚ 

 

Propachtovatel Dodavatelům předkládá vzorově vyplněný dokument Odborné úrovně. Jedná se o dokument k výběru projektanta administrativní budovy. 
Dodavatelé si mohou udělat představu, jak k vyplnění dokumentu Odborné úrovně přistupovat či jak mohou vypadat Dominantní informace. 

 

 

 

 
  



  Strana 2 

Tvrzení 
Nápověda 

 co znamená „Tvrzení“, je uvedeno v podmínkách 
záměru 

 přínos Tvrzení představuje (ideálně velmi dobré) 
naplnění Účelu záměru 

 popis Tvrzení musí být věcný, výstižný, srozumitelný 
a netechnický, tzn. pochopitelný i pro osoby běžně 
se nepohybující v oblasti předmětu záměru 

 odborná úroveň může spočívat zejména ve Vašich 
zkušenostech, kvalitě personálu (praxe, zkušenosti, 
vzdělání apod.), zavedených postupech (metodiky, 
management kvality, společensky odpovědná firma 
apod.), v přístupu k zaměstnancům či 
subdodavatelům, v úrovni Vašeho zázemí, kvalitě 
používaných materiálů či technického vybavení i v 
kvalitě přípravy pro Pacht laboratoře 

 Tvrzení může být obsahovat jedno i více 
samostatných navzájem nesouvisejících informací o 
odborné úrovni 

Náš ateliér má mnoholeté zkušenosti s projektováním rekonstrukcí historických budov i novostaveb v historické 
zástavbě. Zadání je velmi zajímavé a stávající historický objekt má skvělého genia loci. Díky schopnosti vnímat 
historicky významné prvky stavby při současném uplatňování soudobých trendů v architektuře předpokládáme 
vznik architektonicky zdařilé rekonstrukce.  

... 

Náš ateliér se dlouhodobě věnuje stavbám v tzv. nízkoenergetickém či pasivním standardu. Podle orientace 
objektu vzhledem ke světovým stranám není příliš proveditelné, aby stavba byla provedena v pasivním standardu, 
nicméně dosažení nebo přiblížení se dílčím hodnotám pasivního standardu možné je. Každopádně dosažení 
nízkoenergetického standardu garantujeme. 
 

 

 

 
 

Dominantní informace 
Nápověda 

 co znamená „Dominantní informace“, je uvedeno 
v podmínkách záměru 

 číselně vyjádřete: 

- co Vaše výše popsaná odborná úroveň 
Propachtovateli konkrétně přinese, tzn. jaké 
úrovně naplnění Účel záměru dosáhnete při 
Pachtu laboratoře, a že 

- slibovaný přínos je ověřen praxí a je tak 
realizovatelný i při Pachtu laboratoře 

 Propachtovatele zajímá jen přínos ve vztahu k 
vyjmenovaným bodům Účelu záměru 

 reálnost dosažení slibovaného přínosu i při Pachtu 
laboratoře dokažte například uvedením počtu 
obdobných zkušeností/zakázek, u kterých jste 
tohoto přínosu dosáhli, příp. jiné stručné 
zdůvodnění reálnosti Vaší nabídky 

 pouze tehdy, pokud vyjádříte velmi dobré naplnění 
všech bodů Účelu záměru, můžete dosáhnout na 
maximum bodů  

 na pozitivní bodové ohodnocení dosáhnete jen 
tehdy, pokud Tvrzení podložíte Dominantními 

- ve vztahu k bodu Účelu záměru: Uplatnění soudobých technických a architektonických výrazových prostředků 

- žádný (0) z našich projektů nebyl zrušen z důvodu zamítavého stanoviska orgánu státní památkové péče; 
bude-li zadavatel respektovat naše doporučení, nebude zamítnut ani tento; realizace bude uveřejněna 
nejméně ve 2 odborných časopisech/profesních webových portálech jako příklad zdařilé rekonstrukce s 
uplatněním soudobých trendů 

- stavba bude (100 %) v období do 5 let od dokončení nominována na udělení České ceny za architekturu 
Akademií této prestižní české soutěžní přehlídky architektonických děl 

Výše popsanou odbornou úroveň jsme využili na 10 zakázkách (obsahem i rozsahem se jednalo o obdobné 
stavby), které jsme schopni doložit. 

 

- ve vztahu k bodu Účelu záměru: Optimalizované provozní náklady 

- měrná potřeba tepla na vytápění se bude pohybovat v rozmezí max. 30 - 15 kWh/(m2a) – tedy v 
nízkoenergetickém standardu (od 15 do 50 kWh/(m2a)), což znamená oproti současné úrovni 
(předpokládáme >200 kWh/(m2a)) zásadní úsporu  

- neprůvzdušnost obálky budovy bude jako v případě pasivního standardu (do 0,6/hod) 

- prvky typické pro budovy v pasivním standardu (řízené větrání s rekuperací, fotovoltaické panely) budou 
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(1) na stavbě aplikovány 

Tyto garantované hodnoty vychází z našich předchozích zkušeností; můžeme je podložit hodnotami 
dosaženými na 8 předchozích zakázkách. 

informacemi 

 co není vyjádřeno číselně, jako by nebylo uvedeno 

 buďte připraveni Vámi uvedené Dominantní 
informace obhájit v Ověřovací fázi  

 v podrobnostech ke způsobu hodnocení viz 
kontrolní list Odborné úrovně  

 


